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Предговор
Истражувачката студија „ Трошоци на емиграцијата на
младите “ е прва студија од ваков вид која обезбедува
докази за македонската емиграција и одговара на едно
едноставно прашање: Колку младинската емиграција ја
чини Северна Македонија?
Ова е едноставно прашање кое допира многу
комплексен проблем. Иако постојат истражувања за
различните причини за емиграцијата како комплексен
глобален феномен кој датира уште од почетоците на
човештвото, сепак има само малку или речиси воопшто
нема податоци и докази за вистинската цена на
емиграцијата.
Оваа истражувачка студија прикажува проценка на
трошоците и финансиските импликации врз Северна
Македонија и загубите создадени поради алармантно
високиот број лица кои ја напуштаат земјата секоја
година. Истражувањето ги квантифицира ефектите и
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импликациите од иселувањето врз целокупната
македонска економија и загубите во бруто домашниот
производ (БДП), додека испитува и како се трошат
средствата од дознаките.

Фондацијата е благодарна на Институтот за развој и
иновација за оваа екстензивна и длабинска студија, како
и на Британската влада за поддршката на изработката на
оваа публикација.

Намерата на трудот е да се презентираат овие докази
на различните чинители, пошироката јавност,
медиумите и државните и невладините чинители. Се
надеваме дека овие докази ќе се користат од страна на
една широка алијанса која ќе предлага решенија и
политики за тоа како да се пристапи кон младинската
емиграција и да се намалат трошоците кои таа ги
создава и нејзините негативни ефекти.

Фондацијата за демократија на Вестминстер е јавно тело
финансирано од Владата на Велика Британија чија цел е
да обезбеди поддршка при воспоставувањето ефективна
демократија во земјите низ светот. Во август 2018 ВФД
започна нова тригодишна иницијатива насловена
„Иницијатива за демократија на Западен Балкан“.
Иницијативата е финансирана од Фондот за конфликт,
стабилност и безбедност на Британската влада.

Исто така, се надеваме дека оваа студија ќе поттикне
поширока дискусија за младинската емиграција.
Студијата е спроведена од Институтот за развој и
иновација, српска „тинк-тенк“ организација која е
поддржана од Фондацијата за демократија на
Вестминстер (ВФД).

Емил Атанасовски

Дамир Незири

Директор за Западен Балкан

Претставник во земјата, Северна Македонија

ВФД

ВФД
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Вовед
Историски гледано, миграцијата како феномен е стара колку и самото човештво. Миграцијата како движење на
населението може да биде резултат на религиозни, класни, национални, племенски, економски или други причини.
Според формата, миграцијата може да биде доброволна или присилна, во границите или надвор од границите на една

Миграцијата како
феномен е стара колку и
самото човештво.

земја, масовна или во мали групи, итн. Без разлика на причините и формите, миграцијата отсекогаш имала длабоко и
значајно општествено, демографско, културно и економско влијание.

Демографите, денеска прават разлика помеѓу четири видови на доброволна миграција.

Карактеристиките на современиот свет - брза размена на информации, развиена

Достигнувањата на

Сезонска миграција е движење на работната сила помеѓу селата, каде се обработува

транспортна инфраструктура, олеснети правила на премин на административните

современиот свет даваат

земјата, и градовите каде што луѓето вршат привремена работа вон земјоделската

граници и полесно надминување на јазичните бариери - значително го забрзуваат

нова димензија на

сезона. Друг вид е миграцијата од руралните кон урбаните области, поттикната од

процесот на миграција. Социјалните мрежи, форумите, LinkedIn, како и глобалните

подобрите услови за живеење и фактот дека може полесно да се најде вработување.

агенции за вработување, интернет апликациите и видео интервјуата даваат сосема нова

Овие движења се особено чести кај земјите во развој. Кај развиените земји пак постојат

димензија на мобилноста на работната сила. Со само неколку клика, може да се види

и миграциски текови од градовите кон предградијата, предизвикани од повисокиот

што може да ја очекува една медицинска сестра во Германија, еден возач на камион во

квалитет и пониските цени на живеење. Една четвртина од сите миграции е

САД или машински инженер во Финска, еден програмер во Индија или мултимедијален

меѓународна, што вклучува иселување надвор од матичната земја.

уметник во Франција. Можат да се проверуваат и огласите за достапните работни места
ширум светот и релативно брзо да се аплицира за нив, да се спроведе интервју со

Денес, кога знаењето станува најважен економски ресурс, четвртата форма која има

потенцијалниот работодавец веќе следниот ден, а без притоа да се напушти спалната

глобален карактер, станува доминантна форма на миграцискиот тек.

соба. Сето ова го прави потфатот на заминување од матичната земја не толку голем
колку што бил пред само 30 години.
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Од друга страна пак, пред неколку години водечките меѓународни институции кои се

За да ги измериме вкупните ефекти на миграцијата врз општествената заедница, прво

Со години, Северна

занимаваат со економскиот раст и развој го идентификуваа проблемот на недостаток од

треба да имаме јасен увид во тоа кој емигрира. Дали се тоа млади во потрага по

Македонија се соочува

квалификувана работна сила како еден од врвните ограничувачки фактори за

образование, неквалификувани работници во потрага за повисоки плати, или

динамичен раст кај развиените земји. Во обид да се реши овој проблем, многу развиени

висококвалификувани работници и високообразовани лица кои бараат добар систем со

земји дефинираа стратегии за стимулирање на имиграција на квалификуваната работна

подобри шанси за професионален напредок и подобар животен стандард? Јасно е дека

сила од помалку развиените земји.

заминувањето на студентите, особено ако планираат да се вратат, е пожелна миграција

со сериозни
демографски проблеми.

од гледна точка на заедницата. Заминувањето на неквалификуваните работници исто
За да ги измериме

Експертите се сè повеќе заинтересирани за интензитетот на денешната глобална

така може да има севкупен позитивен ефект, бидејќи тие ќе додадат вредност во

миграција, комплексноста на овој процес и на неговите повеќедимензионални ефекти и

развиените земји, ќе бидат вработени поефикасно и ќе бидат подобро платени, што ќе

општеството, прво

последици. Бројот на научни трудови на оваа тема како и различните перспективи и

биде од корист за економијата на матичната земја, прво преку дознаките и можните

треба да имаме јасен

заклучоци во врска со истите овие прашања, само ја потврдуваат сложеноста на овие

инвестиции, а подоцна и преку висината на нивните пензии. Сепак, засиленото

увид во тоа кој

процеси. Зависно од земјата од која се иселени, професорот Пол Колиер1 вели дека

заминување на високообразованите, квалификуваните и висококвалификуваните

главните прашања се: кој емигрира, колку луѓе емигрираат и на колку долго ја

работници, како по правило, има потенцијално значајни негативни социолошки и

напуштаат својата земја. Денес е сосема јасно дека неопходно е да се прифати

економски ефекти. Западниот Балкан е е регион од кој луѓето традиционално

двонасочната природа на миграциските текови. И покрај честата употреба на

емигрираат во поразвиените земји. Во последните две до три децении, евидентни се

несреќниот термин „одлив на мозоци“, не можеме да ја игнорираме низата од

два вида на миграција - миграција од руралните во урбаните области и миграцијата во

позитивни фактори на миграција. Всушност, ова е единствениот начин за нивно

поразвиените земји. Во однос на втората категорија, демографите, социолозите и

користење, преку внимателно дефинирани мерки и платформи.

економистите се согласуваат дека природата на овој вид миграција значително се

вкупните ефекти на
миграцијата врз

емигрира.

променила во последните неколку години споредено со онаа од осумдесеттите и
деведесеттите години. Главните разлики се во подобрата понуда за бизнис и пократките
периоди на прилагодување што пак овозможува емиграција на цели семејства, ја
зголемува постојаната природа на миграцијата и значително ја ослабува интеракцијата
со матичната земја (поретки враќања, пониски дознаки, помал интерес за инвестирање
и тн.).
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1.
Професор по
економија и јавни
политики во
Блавотничкиот
факултет за влада на
Универзитетот во
Оксфорд и автор на
книгата Егзодус: Како
миграцијата го менува
нашиот свет.
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Според Џорџ Акерлоф,

Нобеловецот Џорџ Акерлоф изнесува теоретски важна димензија за засилувањето на

Северна Македонија, како и другите земји на Балканот, веќе неколку децении се

Северна Македонија

колку повеќе луѓе

миграциите. Тој зборува за работната мотивација на оние што остануваат. Според него,

соочува со демографски проблеми. Трендовите на депопулација се гледаат преку

подолг период се

колку повеќе луѓето заминуваат, толку помалку е привлечно да се остане, што значи

интензивното стареење на населението, што е последица на негативната миграциска

им е на другите да

дека мотивацијата на вработените значително се намалува. Доколку овој пристап се

рамнотежа од една страна, и пониската стапка на наталитет од друга страна.

останат.

чини премногу филозофски, обидете се да го замислите работниот ден на медицинска

Регионалната распределба на населението е уште еден проблем во Северна

сестра во тетовската болница, откако таа ја поминала претходната ноќ разговарајќи

Македонија. Негативниот миграциски биланс е присутен во сите региони и се гледа кај

преку Скајп со својата поранешна колешка која сега работи во Норвешка и која што и

повеќе од две третини од општините. Овие проблеми се препознаени и може да се каже

кажала за работните услови, платата и нејзиното слободно време. Или обидете се да

дека се преземени првите чекори кон нивно решавање или барем ублажување. Земјата

замислите возач на јавен автобус, кој го проверува профилот на Инстаграм на

ја има усвоено Стратегијата за соработка со дијаспората 2019-2023 година. Станува

поранешниот колега за време на паузата, и гледа дека тој сега работи во Швајцарија.

јасно дека ова е општ проблем на земјите во развој за кој нема универзално решение.

Јасно е дека мотивацијата се намалува кај сите што остануваат, и чии квалификации се

Потребно е да се донесе комплексен сет на мерки коишто ќе ги рефлектираат

популарни и побарувани во странство, и кои се под притисок да размислуваат да

спецификите на секоја земја и кои треба да се поврзат со серија на социо-економски

заминат. Ова е вистински проблем што се совпаѓа со негативното влијание врз

политики за да бидат ефективни на среден рок. Во тој поглед, усвојувањето на

продуктивноста. Квантификацијата на овој проблем е многу тешка, но без сомнение

конкретни мерки и нивното ефикасно спроведување бара достапност на детални

постои обратно-пропорционална врска помеѓу интензитетот на емиграцијата и

податоци за миграцијата, како и нивна детална анализа.

заминувааат, толку
помалку привлечно

мотивацијата за работа.
Во обид да се измери влијанието на тековниот тренд на емиграција врз економијата на
Северна Македонија и да се постави основата за понатамошни детални и подлабоки
анализи овој документ користи јавно достапни демографски статистики, статистички
податоци за образованието и макроекономски податоци.
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соочува со тренд на
депопулација.
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Трите клучни прашања на кои анализата се обидува да одговори се:
1. Кои се просечните трошоци за високото образование?
2. Колкав е опортунитетниот трошок генериран од годишната емиграција на населението изразен како
......потенцијален раст на бруто домашниот производ (БДП)?
3. Дали тековите на миграција имаат позитивни ефекти врз економијата на Северна Македонија и, доколку е така,
......кои се тие?
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Клучни наоди
Во Северна Македонија, како и кај другите балкански земји, целосна анализа на

Врз основа на достапните информации, приближно се трошат 48.000 евра за докторски

влијанието на миграцијата е значително ограничена од недостатокот на веродостојни и

студии. Во зависност од образовната структура и бројот на заминувања, вкупните

детални податоци. Точниот број на лица кои заминуваат, должината на планираниот

трошоци за образование на лицата кои ја напуштаат Северна Македонија во текот на

престој во странство, нивниот пол, возраст и образование, како и клучните мотиви за

една година се помеѓу 116 милиони и 433 милиони евра.

заминувањето се податоци за кои не постојат издржани административни извори.
Затоа, за овој феномен да се анализира, неопходно беше да се симулираат различни
сценарија засновани на различни претпоставки, и индиректно да се извлечат заклучоци
и да се проценат резултатите. Во овој труд се обидовме да ги измериме економските
ефекти преку трошоците за образование и опортунитетните трошоци преку изгубениот

Загубената бруто додадена вредност на годишно ниво поради невозможноста да се
спречи емиграцијата, изнесува 333 милиони евра, што е околу 3,1% од БДП за 2018
година. Едноставно кажано, секое работоспособно лице што ја напушта Северна
Македонија со себе зема околу 15.850 евра од идниот потенцијален БДП.

потенцијален БДП, како и позитивните економски ефекти преку приливот на дознаки од

Покрај негативните ефекти, не можеме да ја игнорираме и користа од емиграцијата,

странство.

иако повеќето демографи и социолози сметаат дека тие се несакани ефекти. Најважната

Резултатите покажуваат дека Северна Македонија инвестирала околу 502 милиони евра
во образование во 2018 година. Најголем дел отпаѓа на високото образование (203,4
милиони евра), а потоа следат основното образование (191,1 милиони евра) и средното
образование (107,5 милиони евра).

директна корист од миграциските текови се дознаките од странство. Дознаките од
странство учествуваат со околу 2% во БДП на Северна Македонија, или околу 200
милиони евра во 2018 година. Овие податоци се засноваат на административни извори
и легалните банкарски приливи. Според Меѓународниот монетарен фонд (ММФ),
учеството на дознаките од странство преку неформалните канали изнесува

Образованието за еден Македонец/Македонка кој завршил во 2018 година, а чие

дополнителни 4% од БДП. Следствено, вкупниот удел на реалните дознаки од странство

образование опфаќало основно училиште (девет години), средно училиште (четири

може да достигне и до 6% од БДП, што значи дека Северна Македонија е меѓу највисоко

години) па до завршување на додипломски студии (кои во просек траат пет години),

рангираните земји по приходи од оваа категорија. Во поширока смисла, ако ги

чинело околу 29.000 евра. Трошокот за завршување на четиригодишно средно

додадеме и приливите од странство за пензии и плати на македонските жители, оваа

образование (вклучувајќи го и основното образование) за лице кое завршило во 2018

сума се искачува на околу 721 милиони евра. Сепак, иако е значаен, овој извор на

година изнесува околу 14.500 евра, додека пак деветгодишно основно образование

средства не може да биде генератор на економски раст, бидејќи само 1% од нив

чини околу 9.000 евра. Проценката на трошоците за завршување на докторски студии

завршуваат како деловни инвестиции.

не може да се направи лесно, подади недостапноста на податоците во потребната
структура.
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Статистички
податоци за
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Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија води статистика за миграциите;
тековно достапните податоци го опфаќаат периодот од 2003 до 2017 година. Податоците за
движењето на населението се добиени од евиденцијата за имиграција и емиграција на
регионалните канцеларии на Министерството за внатрешни работи на Република Северна
Македонија.2 Со исклучок на 2005 година, во сите други години салдо на миграцијата е позитивно.

2.
Единица на посматрање на истражувањето „Миграции на населението“ е актот на преселување на секој граѓанин (вклучувајќи ги и малолетните лица) што ги
променил местото на постојано живеење (живеалиште) или адресата на станот, како и на секој граѓанин и странец што се пријавува/одјавува од Република Северна
Македонија заради доаѓање/ заминување од или во друга држава во светот. Под место на постојано живеење или живеалиште на граѓаните на Република Северна
Македонија се подразбира местото во кое лицето се населило со намера во него да живее постојано. Под промена на местото на постојано живеење (живеалиште)
се подразбира селењето: - од едно населено место во друго населено место во рамките на иста општина во Република Северна Македонија; - од едно населено
место во друго населено место во различни општини во Република Северна Македонија; - од Република Северна Македонија во друга држава, како и од друга
држава во Република Северна Македонија. Под место на привремен престој на странецот се подразбира местото во кое се населил со намера привремено да
престојува на територијата на Република Северна Македонија. Престојот на странците е временски ограничен во зависност од видот на дозволата што ја добиваат
врз основа на соодветна документација.
Терминот „промена на За повеќе детали, видете „Миграција 2017“, Државен завод за статистика, Република Северна Македонија, стр. 9.
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П р ил ив и о д л ив н а л у ѓе во Северна М акедо ни ја - п о дат о ц и на ДЗС
Година

Прилив на странци

Одлив на домашни луѓе

Нето миграција

2003

578

112

466

2004

838

656

182

2005

967

1.282

-315

2006

2.728

1.073

1.655

2007

1.815

224

1.591

2008

1.390

740

650

2009

1.598

769

829

2010

2.412

923

1.489

2011

2.862

1.143

1.719

2012

3.391

1.330

2.061

2013

3.501

945

2.556

2014

3.943

740

3.203

2015

5.099

767

4.332

2016

4.460

440

4.020

2017

4.082

141

3.941

Извор: Државен завод за статистика
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Методолошкото објаснување јасно покажува дека

соработка и развој (ОЕЦД) за лицата кои мигрираат од

истражувањето се заснова на административни извори и

Северна Македонија. Во Извештајот за меѓународната

документирани движења на населението, што донекаде ја

миграција3, ОЕЦД проценува дека во периодот од 2012 до

објаснува значителната разлика помеѓу официјалните

2016 година околу 115.000 луѓе ја напуштиле Северна

податоци и проценката на Организацијата за економска

Македонија.

П р ил ив и о д л ив н а л и ц а во Северна М акедо ни ја – По дат о ц и на ОЕЦД
2012

2013

2014

3.

2015

Одлив на луѓе

17.886

20.688

22.043

32.039

21.795

Прилив на луѓe

9.284

12.021

11.840

15.423

18.957

Нето миграција

-8.602

-8.667

-10.203

-16.616

-2.838

Извор: ОЕЦД

Според проценките на ОЕЦД, во периодот помеѓу 2012 и

вклучува сите форми на привремена миграција на

2016 година просечно 23.000 луѓе годишно емигрирале

работана сила.4 Бидејќи пристапот на ОЕЦД вклучува и

од Северна Македонија во земјите членки на ОЕЦД. Текот

привремени миграции, бројот на луѓе кои се враќаат не

на миграцијата го достигнал врвот во 2015 година, кога

може да се занемари; во овој петгодишен период се

32.000 луѓе ја напуштиле Северна Македонија, додека тој

вратиле околу 13.500 лица, што значи дека просечниот

број бил следната година за 30% понизок. Важно е да се

годишен нето-одлив изнесувал околу 9.400 лица.5 Според

напомене дека податоците ги вклучуваат сите луѓе кои ја

статистиката на ОЕЦД за 2016 година, скоро две третини

напуштиле земјата во текот на една година, вклучително и

од сите македонски мигранти заминале во Германија,

луѓето коишто ја напуштиле земјата за привремено да

околу осум проценти во Швајцарија, додека Австрија е на

работат, коишто заминале за да се образуваат, или биле

третото место.

испратени на меѓукомпаниски трансфери, што ги

12

2016

Меѓународен
миграциски изглед
2018, Париз, ОЕЦД.
4.
За формите на
привремена миграција,
видете во
Меѓународниот изглед
за миграција 2018,
ОЕЦД, стр. 25–34. Исто
така, деталните
метаподатоци за секоја
земја членка на ОЕЦД
се прикажани на
страница 315–319 од
предметниот извештај.
5.
https://stats.oecd.org/Inde
x.aspx?DataSetCode=MIG
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Структурата на македонските мигранти
по земја - дестинација, 2016 (во %)

Германија

Словенија

4,0%

Швајцарија 8,0%

Шведска

2,0%

Австрија

6,9%

Други земји 7,5%

САД

5,8%

Извор: ОЕЦД
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Освен ОЕЦД, и други релевантни меѓународни институции, како Организацијата на
обединетите нации, водат статистика за миграција по земји. При анализирање на
овие податоци, важно е да се знаат методолошките разлики во обемот на
користените податоци. ООН поседува податоци за бројот за мигранти почнувајќи
од 1990 година, и податоците ги објавува на секои пет години. Сепак, податоците на
ООН, за разлика од податоците на ОЕЦД, не само што го прикажуваат бројот на
мигранти од одредена земја, туку го прикажуваат и вкупниот број мигранти од сите
земји, без оглед на тоа кога се преселиле. Според податоците на ООН, бројот на
мигранти од Северна Македонија се зголемил во периодот помеѓу 1990 и 2000
година и забавил во наредните пет години. После овој краток период, текот на
миграциите се забрзува и бројот на мигранти се зголемува, а особено по 2010
година по што овој тренд продолжува. Споредбата покажува дека стапката на
миграција од Северна Македонија е повеќе или помалку слична со другите земји во
регионот.
Според податоците на ООН, во 2017 година околу 535.000 луѓе кои биле родени во
Северна Македонија живееле надвор од Северна Македонија. Што се однесува до
дестинацијата, околу 55% заминале во групата земји со висок приход (Швајцарија,
Австрија, Германија), а останатите заминале во групата на земји со среден приход,
претежно во Турција. Според овие податоци, во 2017 година околу 437.000 луѓе кои
се отселиле од Северна Македонија (околу 82% од сите мигранти од оваа земја)
живееле во Европа. Околу 56.000 луѓе заминале во Австралија, што е околу 10,5%
од сите мигранти започнувајќи од 1990 година, додека околу 5% заминале во САД,
што е околу 27.000 луѓе. Останатите отселеници заминале претежно во Канада, а
мал број во Азија и Африка.
Ќе оставиме на демографите, социолозите и работните групи да го утврдат точниот
број на луѓе кои се отселуваат (емигрираат) од Северна Македонија, како и
природата на тие заминувања, додека овој документ ќе се фокусира на проценката
на трошоците за образование на мигрантите. Проценката на вкупните економски
ефекти се заснова на податоците од моделот на ОЕЦД, но се врши на таков начин
што секој друг релевантен извор може исто така лесно да се примени.
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Економската
природа на
миграцијата
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Причините и мотивите за одлуките на

Алармантно високата стапка на

Просечната нето заработка во Германија и

поединците да ја напуштат родната земја се

невработеност кај најмобилното население

Швајцарија, кои се најчестите

многубројни. Како по правило, мноштво

создава клучен проблем кај младите откако

земји-дестинации на македонските

фактори влијаат на овие одлуки, при што

ќе го завршат своето образование - да најдат

иселеници, се соодветно шест и девет пати

еден секогаш има доминантна и водечка

работа во својата професија или пак каква

повисоки од оние во Северна Македонија.

улога, додека другите фактори имаат

било работа. Минималната плата е пониска

БДП по глава на жител е осум пати повисок во

придружен карактер, придонесувајќи кон

од минималната потрошувачка кошница, а

Германија, а четиринаесет пати повисок во

зајакнување на веќе донесената одлука.

просечната заработка е помала од

Швајцарија. Друга огромна разлика може да

Единствен поглед врз основните

просечната потрошувачка кошничка, што ги

се види преку споредба на стапката на

макроекономски индикатори на земјите од

покажува изгледите на оние што наоѓаат

невработеност кај младите: регистрираната

регионот и на земјите коишто се

работа. Конечно, БДП по глава на жител, како

стапка на невработеност кај младите во

идентификувани како најатрактивни

стандардна мерка, укажува на очекуваниот

Северна Македонија во 2017 година е 46,7%,

дестинации за емиграција на луѓето од

квалитет на живот. Споредбата со

додека истиот индикатор е 6,8% во Германија

регионот, несомнено, покажува дека

развиените земји, заснована врз само

и 8,1% во Швајцарија.

економските мотиви имаат водечка улога

неколку од овие индикатори, создава

при носење на одлуките за отселување.

прилично депресивна слика.
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Б Д П п о гл а в а н а жи т ел во 2 0 1 8 . го ди на
Земји од кои луѓето емигрираат (се отселуваат)

Земји во кои луѓето имигрираат (се доселуваат)

Северна Македонија

6.084

Германија

48.196

Бугарија

9.273

САД

62.641

Хрватска

14.869

Австрија

51.513

Србија

7.234

Словенија

26.234

Романија

12.301

Шведска

54.112

Унгарија

15.939

Швајцарија

82.839

Црна Гора

8.761

Франција

41.464

Албанија

5.254

Италија

34.318

Извори: Светска банка
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Просечна нето заработувачка во 2018 (во евра)
Земји од кои луѓето емигрираат (се отселуваат)

Земји во кои луѓето имигрираат (се доселуваат)

Северна Македонија

395

Германија

2.360

Бугарија

574

САД

3.008

Хрватска

841

Австрија

1.848

Србија

420

Словенија

1.128

Романија

579

Шведска

2.458

Унгарија

688

Швајцарија

4.502

Црна Гора

511

Франција

2.225

Албанија

316

Италија

1.878

Извори: Nационални канцеларии за статистика и проценки на авторите
18

Western Balkans
Democracy Initiative

С т а п к а н а н ев р а б от ено с т кај мл ади т е во 2 0 1 7 (%)
Земји од кои луѓето емигрираат (се отселуваат)

Земји во кои луѓето имигрираат (се доселуваат)

Северна Македонија

46,7

Германија

6,8

Бугарија

12,9

САД

9,2

Хрватска

27,4

Австрија

9,8

Србија

31,9

Словенија

11,2

Романија

18,3

Шведска

17,9

Унгарија

10,7

Швајцарија

8,1

Црна Гора

31,7

Франција

22,3

Албанија

31,9

Италија

34,7

Извори: Светска банка
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Р из ик о д с ир о м а ш т и ј а и с т ап ка на с о ц и ј ал на и с кл у чено с т во 2017 ( % )
Земји од кои луѓето емигрираат (се отселуваат)

Земји во кои луѓето имигрираат (се доселуваат)

Северна Македонија

41,6

Германија

19,0

Бугарија

38,9

САД

-

Хрватска

26,4

Австрија

18,1

Србија

36,7

Словенија

17,1

Романија

35,7

Шведска

17,7

Унгарија

25,6

Швајцарија

18,1

Црна Гора

-

Франција

17,1

Албанија

-

Италија

28,9

Извори: Светска банка
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Кога младите луѓе се одлучуваат за отселување, тие не ги
истражуваат макроекономските индикатори, туку наместо тоа
се водат од личните мотиви во секојдневниот живот кои пак
се создадени од овие индикатори. Рефлексијата на
макроекономската слика врз животот на една личност на
микро ниво е важен фактор на притисок во миграцискиот тек.
Испитувањето направено меѓу младите македонски граѓани Студија за младите во Северна Македонија 2018/2019 година покажува дека скоро половина од младите го навеле
подобрувањето на животниот стандард како главна причина
за миграцијата, скоро 18% ги навеле повисоките плати и 11,3%
можностите за подобро вработување.
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Причини за миграција, %

%
Подобрување на стандардот на живот

48,3

Општествена и политичка стабилност

1,8

Искусување на различна култура

2,0

Излез од неповолна ситуација

2,1

Близина до луѓето за кои се грижам

1,4

Подобри можности за почеток на сопствен бизнис

3,4

Подобри можности за вработување

11,3

Повисоки плати

17,5

Подобро образование

7,8

Поголема културна различност

3,5

Друго

1,0

Извор: “ФЕС: Студија за млади на Северна Македонија 2018/2019”
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Покрај макроекономските индикатори, ќе споменеме уште

Едноставно кажано, преку овие два индекси и земајќи ја предвид

два индикатори кои, според нашите сознанија, ги откриваат

методолошката позадина на нивната пресметка, можеме да кажеме

причините и мотивите за забрзување на миграцијата од

дека луѓето од овој регион се поблиску до луѓето од развиените

Северна Македонија, како и од сите други земји во регионот.

земји (во однос на вредноста) отколку што е општествениот систем,

Тие се коефициентот на Џини и Индексот за човечки развој.6

во овој регион, близок на оној во развиените земји. Овој

На глобално ниво, коефициентот на Џини варира од 25%

диспаритет е уште еден генератор на зголемен проток на

(скандинавските и некои земји од Централна Европа) до 60%

миграција од регионот кон развиените земји.

(претежно африканските или латиноамериканските земји).
Според достапните податоци за 2016 година, вредноста на

Споменатите причини, во комбинација со состојбата со

коефициентот на Џини за Северна Македонија изнесува

владеењето на правото, почитувањето на законите, перцепцијата

33,6%, што ја рангира земјата во средната група на земји

за корупција, степенот на дискриминација врз основа на сексуална

според еднаквоста при распределбата на приходите. Од

ориентација, слободата на говор, како и перцепцијата за

друга страна, Индексот за човечки развој за Северна

перспективата на овој регион, создаваат широк опсег на фактори

Македонија е 0,757. Ова ја поставува Северна Македонија

на притисок, кои во одредени временски периоди стануваат

помеѓу повисоко рангираните земји во Европа според овој

поинтензивни.

индекс, кој се движи од 0,953 во Норвешка до 0,700 во
Молдавија.
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6.
Коефициентот на Џини е мерка на
дистрибуција која се користи за
да се измери нееднаквоста во
однос на распределбата на
приходот во целата популација.
Нискиот коефициент на Џини
покажува дека еднаквоста во
распределбата на приходот е
поголема, додека висок
коефициент на Џини укажува на
повисоко ниво на нееднаквост.
Хипотетички гледано, нултата
вредност на овој индикатор
претставува совршена еднаквост,
додека вредноста од еден
претставува совршена
нееднаквост (сите приходи одат
на една личност). Индексот за
човечки развој е композитен
индекс кој опфаќа неколку
променливи поврзани со
човечкиот капитал на дадена
земја (сиромаштија, писменост,
образование, очекуван животен
век, итн.). Колку е поголема
вредноста на индексот, толку се
подобри перформансите на
земјата.
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Трошоци
генерирани од
емиграцијата на
населението
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За да ги процени демографските, економските, социолошките, културните и сите други
фактори на отселување на младите од аспект на „одлив на мозоци“, државата треба да ја
земе предвид дводимензионалноста на влијанијата, како и нивните позитивни и
негативни аспекти.

Затоа, истражувачката литература честопати упатува на овој феномен како

Намалувањето на БДП е една од позначајните негативни последици од

мултидимензионален и ја нагласува потребата кон нејзиното набљудување да се

отселувањето, како резултат на намалување на потрошувачката, што е една од

пристапи на интердисциплинарен начин. Пред да се истражи економската

главните компоненти на расходната страна на БДП. Исто така, со напуштање на

димензија на ефектите од овие процеси врз Северна Македонија, би било корисно

земјата, поединците престануваат да трошат во сопствената земја, и на тој начин не

да се наведат ефектите што ги проучува литературата за миграција на населението.

само што влијаат негативно врз макроекономските агрегати, туку придонесуваат
во намалувањето на даночната база. Приходите од даноци во буџетот се

Најнепосредниот трошок со кои се соочува општеството е загубата од средствата

намалуваат заради миграцијата, не само преку данокот на додадена вредност

кои се потрошени за образование. Во зависност од степенот на образование,

(ДДВ), туку и преку намалување на данокот на добивка и другите таканаречени

општеството вложува во образованието на луѓето по 9, 13, 17 или дури над 20

преносни или движни даноци.

години, а со нивното иселување тие инвестиции стануваат трошоци, или уште
полошо, тие стануваат инвестиции во земјата примател, бидејќи тогаш тие

Друга значајна последица од отселувањето е создавање на дисторзии на пазарот

добиваат образовани лица без да трошат пари за нивното образование.

на трудот. Во таква ситуација пазарот на работна сила побарува работни места кои
бараат работна сила со модерни вештини, што е карактеристично за помладите
генерации, а нуди постари невработени лица со традиционални вештини. Исто
така, загубата на креативен капитал е уште еден несакан ефект, кој станува значаен
во случај на иселување на младите луѓе затоа што тие се идните иноватори и
спроведувачи на нови идеи во производството или давањето на услуги.
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Друг негативен ефект е зголемувањето на

Сепак, за матичната земја да има придобивки,

Конечно, потенцијално значаен извор на

притисокот врз фондовите за пензиско и

неопходно е да се формулираат политики и

економски развој, особено во малите економии

здравствено осигурување, предизвикан од

програми што ќе ја користат миграцијата како

како Северна Македонија, е потенцијалната

миграцијата на младите луѓе, меѓу другите

потенцијален ресурс. Некои експерти

инвестиција од штедните фондовите на

трендови на депопулација и придонесува кон

препорачуваат активно управување со

дијаспората на Северна Македонија, што секако

стареењето на населението. Младите што

миграцијата на трудот преку стимулации за

би имала позитивен ефект врз економските

заминале биле потенцијални идни вработени,

повремена миграција. Во оваа смисла,

текови. За да се ефектуира оваа корист,

кои преку придонесите би придонеле кон

препорачливо е поттикнување на правни и

државната администрација треба да има

самоодржливостта на фондовите.

административно олеснети, пократки,

активни мерки и адаптирани платформи кои би

привремени или сезонски, циркуларни и

ги забрзале и интензивирале овие процеси.

Истражувачката литература и трудовите за

еднократни работни престои, што општо имаат

миграција на младите, освен на веќе јасно

позитивно влијание врз домашната економија.

формулираната димензија на „одлив на

Директен економски ефект имаат и дознаките

мозоци“, исто така укажуваат на друга

од странство. Според податоците за платниот

потенцијална „вин-вин“ димензија.

биланс на Народната банка на Република
Северна Македонија, овој приход има важна

Земјата може да има корист од иселувањето на

улога во финансирањето на дефицитот на

младите луѓе, особено ако врската со матичната

тековната сметка. Исто така, други важни

земја остане силна.

позитивни фактори се знаењето и искуството
што младите ги стекнуваат во странство и ги
применуваат доколку се вратат.

26

Western Balkans
Democracy Initiative

3.1

Колкав е вкупниот економски трошок за
образование на лицата кои завршиле во
2018 година?
Во обид да се одговори на ова прашање, оваа студија почна со официјалните статистички податоци на
националните сметки што ги обезбеди преку Државниот завод за статистика, за периодот 2001-2018
година, а во согласност со меѓународно прифатената методологија дефинирана со Европскиот систем на
сметки (ЕСА 2010). Имајќи ја предвид целта на ова истражување, беа анализирани податоците за БДП
според производниот метод, според ревидираната статистичка класификација на економските
активности на Европската заедница (NACE Rev2), и вкупната вредност во која е вклучена меѓуфазната
потрошувачка на секторот образование.
М ет о до ло ш к и белешки
Бруто вредноста на производството претставува вкупната вредност на сите

Освен тоа, покрај не-пазарното производство, податоците за националните сметки

произведени стоки и/или извршени услуги во текот на периодот што се разгледува.

содржат и вредности за пазарна бруто вредност на производството. Овој вид на

Бруто вредноста на образованието е во најголем дел создадена од јавниот сектор

производство главно е креирано од приватниот сектор (приватни училишта,

(особено во основното и средното образование) и спаѓа во категоријата на непазарно

факултети или универзитети); но друг дел е создадено и во јавниот сектор (особено во

производство. Оваа вредност на дадената услуга се обезбедува бесплатно за другите

високото образование). Важно е да се напомене дека Државниот завод за статистика

или по цени кои не се економски значајни. Според концептот на националните сметки,

на Република Северна Македонија во своите пресметки вклучува и проценки за

не-пазарното производство се пресметува со методот на инпут-трошок или според

неопфатената економија, што значи дека наведените износи вклучуваат и трошоци за

следнава формула: средства на вработените + меѓуфазна потрошувачка +

образовни активности надвор од редовните текови (на пример, приватни часови,

потрошувачка на фиксен капитал + други даноци на производство (платени) -

преведувачки услуги, дополнителни курсеви, итн.)

субвенции за производство (добиени) + деловен вишок.
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Во следната итерација, вредноста од образованието се зголемува со придружните

Исто така, важно е да се напомене дека овој просек не треба да има значителни

трошоци, кои методолошки не се вклучени во првичните податоци за вредноста на

отстапувања кај основното и средното образование, додека отстапувањето

образованието, но директно или индиректно се поврзани со образованието. Првото

значително се зголемува кај високото образование. Ова е, всушност, синтетички

се однесува на трошоците за студентските/ученичките домови кои се обезбедени од

показател за трошоците за образование, бидејќи содржи дел од секое ниво на

страна на државата, а кои се дефинирани во националните сметки како дел од

академско образование. Попрецизни процени може да се направат по одделни

производството во секторот за сместување и услуги за храна. Дополнително, вклучени

факултети и колеџи, профили на специјализации и постдипломски студии, што ќе биде

се и јавните трошоци за студентски заеми и стипендии, кои се дефинирани како дел од

тема за некои идни трудови.

секторот за финансиско посредување. Во последната итерација, анализата вклучува
бруто инвестиции во основни средства, како што се инвестициите во згради, опрема и
др. Со земање предвид на сите овие компоненти на образованието, добиваме

Ре зул та ти

синтетички индикатор кој е многу поблиску до вкупните износи коишто се користат за
образованието во дадената економија во смисла на вредност и концепт. Проценети се
годишните трошоци за периодот 2001-2018 година, а потоа се дисконтирани за

Добиените резултатите од примената на горенаведената методологија покажуваат

референтната каматна стапка, со цел сите трошоци во периодот кој се разгледува, да

дека во 2018 година инвестирани се околу 502 милиони евра во образованието.

се донесат на денешната вредност на парите. За да го дистрибуираме/распоредиме

Највисокиот износ има кај високото образование (203,4 милиони евра), потоа кај

овој синтетички индикатор од вкупните трошоци на образованието на различните

основно образование (191,1 милиони евра) и средно образование (107,5 милиони

степени на образование, ги користевме податоците од буџетот преку износите коишто

евра). Трошокот за образование на Македонец кој го завршил образованието во 2018

се користат за овие намени.

година, почнувајќи од основно училиште (девет години), преку средно училиште
(четири години), до крајот на академските студии (кои во просек траат пет години),

Паралелно, беа користени и официјалните податоци на Државниот заводот за

изнесува околу 29.000 евра. Трошоците за четиригодишно средно образование се

статистика кои содржат информации за бројот на ученици во основните и средните

околу 14.500 евра, додека деветгодишното основно образование чини околу 9.000

училишта и студенти на универзитетите, за секоја година во соодветниот период, со

евра.7 Не е лесно да се направи проценка на трошоците за докторски студии, поради

цел да се пресметаат трошоците и нивна распределба по единица. Овој сет на

недостапноста на податоците во бараната структура. Врз основа на достапните

податоци ни овозможува да ги процениме трошоците по степен на образование, и да

информации, приближно се трошат 48.000 евра за едукација на докторите на наука.

одговориме на прашањето: Во просек, колку го чини општеството основното,
средното и високото образование на поединец (кој дипломирал во 2018 година)?
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7.
Според измените и
дополнувањата на
Законот за основно
образование, донесени
на 29.05.2007. година,
задолжителното основно
образование трае девет
години, што е поделено
на три тригодишни
циклуси. Исто така,
според измените и
дополнувањата на
Законот за средно
образование донесени
на 18 април 2007. година,
средното образование е
задолжително.
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Трошоци за образование за
лице кое завршило во 2018
година (€)

€47.753
€28.934
€14.432

€9.057
Завршено основно училиште

Извор: Автори
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Завршено средно училиште

Завршени академски студии
(просек за сите нивоа)

Докторски студии
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И покрај тоа што употребата на просечните вредности при анализа на
податоците може да даде нејасна слика или пак да се толкува на
различни начини, треба да се има предвид дека овие вредности се само
првиот чекор кон квантификација на негативните влијанија од билансот
на миграцијата. Групата на лица со факултетски дипломи е доста
хетерогена во однос на трошоците по факултет, должината на студиите,
видот на дипломата, придружните трошоци за образование и сл. Во таа
смисла, доколку постојат годишни податоци за емиграција/отселени по
возраст и образовна структура, планови за враќање, дали се тоа
индивидуалци или семејства, итн., значително би ја подобриле оваа
пресметка. Сепак, од макроекономска гледна точка, секое отстапување
од тековните квантификации не би ги променило драстично веќе
донесените заклучоци. Исто така, преку разгледување на годишните
трошоци, студијата откри силна стабилност во оваа серија на податоци,
што овозможува земање предвид и на оние лица кои дипломирале пред
2018 година.

30

Како што е наведено, според податоците на ОЕЦД, просечниот
годишен одлив на население од Северна Македонија во периодот
2012-2016 година бил околу 23.000 лица. Не постојат детални
податоци за возраста и образованието на оваа група, или барем не се
јавно достапни. Со цел да се проценат трошоците за образованието на
оваа група лица, студијата прво ги исклучи сите лица помлади од пет
години и ја коригираше групата за лицата со нецелосно основно или
средно образование. Како рамка за оваа проценка се користеше
основната старосна структура на населението изменета со
претпоставката дека бројот на отселени деца е за половина помал од
бројот на деца од целото население. Со овој пристап беше пресметан
бројот на оваа група од околу 21.100 луѓе. Што се однесува до
образовната структура на миграциската група, студијата ја искористи
образовната структура според пописот на населението од 2002
година.
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Структура на населението по ниво на највисоко
стекнато образование (%) - Сценарио 1

Пристапот со кој што се добиени индивидуалните трошоци
овозможи да се креираат алтернативни сценарија. Овој пристап ќе

10,4%

ни овозможи да ги утврдиме трошоците за образование за целата
миграциска група, откако ќе ја имаме точната образовна структура
на лицата кои емигрираат од Северна Македонија. За сега, го
креиравме Сценарио 2 врз основа на претпоставката дека бројот
на високообразовани лица што ја напуштаат земјата се зголемил во
последните неколку години, така што на овој стратум им се
доделува највисок пондер од 50 %, додека на учениците од

Основно образование

38,6%

Средно образование

средните училишта е доделен пондер од 30%, а на мигрантите со
основно училиште е доделен пондер од 20%. Исто така, креирано е
и Сценарио 3, кое што се заснова на претпоставката дека сите
степени на образование се подеднакво застапени во целиот
проток на иселување.

Високо образование

51,0%

Резултатите покажуваат дека вкупните трошоци за образование на
лицата кои ја напуштаат Северна Македонија за една година, во
зависност од образовната структура (според избрано сценарио), се
движат од околу 278 милиони до 443 милиони евра. За споредба,
вкупниот извоз на храна во 2018 година изнесува околу 320
милиони евра, додека вкупниот прилив од туризам изнесува 325
милиони евра.
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Вкупни трошоци за образование од вкупниот одлив на население
по избрана структура на образованието (милиони евра)

Сценарио 1

Сценарио 2

Сценарио 3

10,4%
Основно образование

33,3%

50,0%
33,3%

Средно образование

38,6%
30,0%

51,0%

33,3%
20,0%

Високо образование

Вкупно
32

97,1

38,1

63,5

117,1

91,1

101,2

63,5

304,2

202,8

277,7

433,4

367,5

21.100
Емигранти
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Како што беше наведено во воведот, овие податоци ги вклучуваат
сите лица коишто ја напуштиле земјата, од привремени работници
и размена на студенти до оние кои се на стручна или техничка
обука. Со овој пристап, ОЕЦД објавува податоци за имиграциските
текови. Поради двонасочната природа на овој процес, просечниот
годишен нето-одлив од Северна Македонија е околу 9.300 лица. Во
оваа група направено е дополнително прилагодување за децата
под 6-годишна возраст и за возрасните без образование.
Трошоците за образование при примена на овој број на мигранти
со исти претпоставки во однос на образовната структура како и во
случајот со вкупниот одлив, изнесуваат од 116 милиони до скоро
182 милиони евра. За споредба, извозот на ИКТ услуги од Северна
Македонија изнесувал околу 183 милиони евра.
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Трошоци за образование за нето-одливот на населението по
избраната образовна структура (милиони евра)

Сценарио 1

Сценарио 2

Сценарио 3

10,4%
Основно образование

33,3%

50,0%
33,3%

Средно образование

38,6%
30,0%

51,0%

33,3%
20,0%

Високо образование

Вкупно
34

40,8

16,0

26,6

49,1

38,2

42,4

26,6

127,6

85,1

116,5

181,8

154,2

9.300
Емигранти
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Не постои детална статистика за оние лица коишто

Германија започна да ги информира мигрантите на

Исто така, откако ќе дипломираат, странските студенти

заминуваат или пристигнуваат, бидејќи не се знае дали

дополнителни начини и да организира професионални

можат да останат дополнително уште една година во

станува збор за привремени работници, странски

курсеви и обуки, со цел да им овозможи на

Австрија за да најдат работа. Овие мерки ги охрабруваат

пензионери или миграција за цели на образование и

работоспособните мигранти полесен пристап на

младите и работоспособни луѓе од Северна Македонија

стручна обука. Ова прави прецизнотото мерење на

пазарот на труд за долгорочен ангажман. Италија

да го продолжат образованието или да ја развиваат

конечниот ефект на миграцискиот проток да биде

потпиша меморандум за разбирање со трговските

кариерата во некоја од земјите членки на ЕУ.

значително тешко. Сепак, ефектот од вкупниот одлив

комори од некои земји кои не се членки на ЕУ и го

треба сериозно да се разгледа бидејќи без оглед на

основа Здружението на работодавци, како и други

Земјите кои се дестинација на високообразованите луѓе

тековната природа на овие заминувања, тие

институции со цел да се поедностави процесот на

несомнено добиваат со пристигнувањето и

претставуваат чекор кон постојана емиграција, особено

вработување на висококвалификувани лица од овие

вклучувањето на овие лица во економскиот и

ако се земат предвид политиките на развиените земји.

земји.

општествениот систем. Оваа „добивка“ е многу поголема
споредено со „загубата“ на матичната земја. Со тоа не

Во услови на недостаток на работна сила, развиените

Земјите членки на ЕУ исто така овозможуваат полесни

само што се решава недостигот на работна сила, туку

земји изготвуваат различни политики за привлекување

процедури за прифаќање на студенти од земји што не се

треба да ги земеме предвид и поголемите трошоци за

на работоспособни лица. Според извештајот за 2017

членки на ЕУ. Основната мерка е да се овозможи

образование во развиените земји. Според податоците

година, земјите од ЕУ воведуваат нови мерки со кои им

полесен пристап до пазарот на трудот за студентите, но

на Еуростат за 2015 година, годишните трошоци на

се олеснува престојот на работниците од другите земји.

и за оние кои дипломираат. Понатаму, поедноставени се

државата и домаќинствата за средно образование во

Целта на ваквите политики е да го надоместат

и административните процедури поврзани со

Франција биле околу 11.000 евра, во Германија околу

недостатокот на квалификувана работна сила во некои

студирањето во земјите членки на ЕУ, како и на оние

10.500 евра, додека нешто помалку од 1.200 евра по

земји. Затоа Австрија го измени Законот за престој и

процедури поврзани со престој во земјата после

ученик во Северна Македонија. Овој јаз е уште поголем

населување во 2017 година со цел да го олесни

дипломирањето. Понекогаш, земјите членки на ЕУ

кај високото образование, бидејќи Северна Македонија

пристапот до пазарот на труд и да овозможи

таргетираат конкретна земја и создаваат конкретни

годишно троши околу 2.700 евра по студент, додека

општествено интегрирање на квалификуваните

политики за привлекување на млади и студенти од таа

Велика Британија троши осум пати повеќе, Шведска

работници од други земји. Естонија ја разви стратегијата

земја. Со цел да се привлечат студенти кои би работеле и

шест пати повеќе, Германија речиси пет пати повеќе,

„Работа во Естонија“ со цел да привлече

студирале истовремено, Австрија го зголеми бројот на

итн.

висококвалификувани работници.

дозволено работно време за студентите на 20 часа
неделно.
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Трошоците за образованиот процес претставуваат трошоци кои
настануваат низ подолг период во минатото и кои се

Вкупни трошоци по ученик за образование, во 2015 (€)
Високо образование

акумулираат. Сепак, заминувањето на одреден број на луѓе во

Средно образование

странство има силен директен и индиректен ефект врз
економијата на една земја сега и претставува генератор на
изгубени добивки во иднина, е на некој начин е и дефиницијата

Северна Македонија

2.736

1.142

за опортунитетите трошоци.

Германија

13.137

10.457

Иако овие трошоци се поврзани со индивидуалните одлуки, оваа
студија ги доведува во врска со целото општество. Оваа студија

Франција
Австрија

13.333
14.074

10.900
9.410

им остава на демографите и социолозите да ги препознаат и
опишат ефектите од миграциските текови врз стареењето на
населението и развојот на вкупното општество, а се фокусира на
идентификување на големината на влијанието врз економската
компонента на општествениот напредок. Имајќи ја таа намера,

Шведска

17.011

9.100

оваа студија го поврзува просечниот број на лица кои годишно
ја напуштаат Северна Македонија со БДП како мерка за

Велика Британија

Извор: пресметки на Еуростат и авторите.
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8.796

економска активност на една земја.
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3.2

Колку се големи ефектите
врз економската активност?

Според производниот метод за пресметка на

Овој индикатор значително варира во зависност од

економската активност, БДП претставува збир на

видот на работата односно во зависност од тоа дали

вкупната бруто додадена вредност од страна на

работата е трудоинтензивна или капитално интензивна.

резидентните институции во текот на една година и

На пример, евидентно е дека во секторот на

даноците намалени за субвенциите. Бруто додадената

информатичко-комуникациската технологија и

вредност е всушност вкупната вредност на

финансискиот сектор, овој индикатор е исклучително

произведените стоки и дадените услуги намалена за

висок. Ова треба да се очекува ако се земе предвид дека

меѓуфазната потрошувачка, односно оперативните,

мноштвото вработени во овие сектори се високо

материјалните и нематеријалните трошоци што биле

образовани. Од друга страна пак, во рамките на

направени во текот на производството или давањето на

секторите каде што традиционално се ангажираат

услуги. Официјалните податоци за креираната бруто

голем број работници со пониско ниво на образование

додадена вредност и вкупниот број на вработени го

(како што е угостителството), или има видливо

даваат индикаторот - бруто додадената вредност по

хетерогена структура на вработените (како што е

вработен.

здравството), овој индикатор има пониски вредности.
Следната табела ја покажува бруто-додадената
вредност по вработен по различни сектори. Поради
специфичноста на земјоделското производство и
специфичната методологија за мерење на економската
активност во секторот недвижнини, овие два сектори се
изоставени од прегледот.
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БДВ по вработен во 2018 година (€)

Земјоделство, шумарство и риболов
Рударство и вадење камен
Преработувачка индустрија
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација
Снабдување со вода; канализација, управување со отпад и активности за санација

5.494
28.431
9.320
36.389
9.001

Стручни, научни и технички дејности

7.996

Административни и помошни услужни дејности

7.639

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување
Образование

8.437

Дејности на здравствена заштита и социјална заштита

9.627

Градежништво

10.416

Уметност, забава и рекреација

Трговија на големо и мало; поправка на моторни возила и мотоцикли

11.730

Други услужни дејности

Транспорт и складирање

10.827

Сместување и угостителство

4.607

Информации и комуникации

25.733

Финансиски и осигурителни дејности

44.531

Активности со недвижнини

Извор: MakStat
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515.855

12.584

16.110
9.668
Просек за вкупната
економија, исклучувајќи ги
земјоделската дејности и
дејности поврзани со
недвижнините

11.792
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Податоците за 2018 година покажуваат дека бруто

Со користење на податоците за годишната нето

Бидејќи овие средства би биле потрошени преку

додадената вредност по вработен е околу 11.800 евра.

заработка и бројот на отселени активни работници,

потрошувачка во следната итерација (добра и услуги,

Студијата го користи просечниот годишен одлив од

како и соодносот (или коефициентот на еластичност)

капитални инвестиции, зголемувања на плати и

22.890 лица, модифициран по соодветната старосна

помеѓу личната потрошувачка и новокреираната

пензии), исто така би ја стимулирале економијата.

структура, за да ги искористи податоците за

вредност, индиректниот ефект се проценува на 64,4

Поради овие причини, ова влијание е вклучено во

работоспособни лица. После корекцијата на

милиони евра.

групата на индуцирани ефекти, и со употреба на
фискалниот мултипликатор го проценуваме на 21

податоците засновани врз старосната структура и

милион евра дополнителна бруто додадена вредност.

имајќи предвид дека не сите од нив се

Освен директните и индиректните ефекти,

работоспособни, студијата пресмета 21.033 лица.

макроекономските анализи честопати го користат т.н.

Следните претпоставки се дека причината за нивното

индуцирано влијание. Имајќи предвид дека оваа

Резултатите покажуваат дека заради неможноста да се

заминување - не можеле да најдат работа во своја

влијание опфаќа голем број индиректни ефекти врз

спречи годишниот одлив на луѓе, потенцијалната

професија или каква било работа - не постои, и дека

економските текови, нивната квантификација е скоро

годишна загуба во бруто додадената вредност е околу

економската динамика создала услови да ги вработи,

невозможна. На пример, ако овие луѓе останеле во

333 милиони евра, што е околу 3,1% од БДП за 2018

така што тие се сметаат за вработени лица во текот на

земјата, тоа би ја зголемило побарувачката за повеќе

година. Едноставно кажано, со напуштањето на

2018 година. Со користење на просечниот износ по

лекари, наставници, стоматолози, фризери и др. чии

Северна Македонија, секое работоспособно лице со

работник, студијата пресметува опортунитети

плати би создале дополнителна агрегатна

себе зема околу 15.850 евра од потенцијалниот иден

трошоци од околу 248,1 милиони евра како изгубената

побарувачка, што пак би ја стимулирало економијата,

БДП. На прв поглед има огромен јаз помеѓу различните

бруто додадена вредност. Ова претставува директен

претворајќи го целиот овој проток во круг на ефекти

видови на работа по сектори, така на пример

негативен ефект врз потенцијалниот БДП на земјата.

што е невозможно да се оценат и да се проценат во

ИТ-експертите (хомогена работа во однос на работната

целост. Заминувањето на овие луѓе исто така генерира

сила) генерираат околу 33.100 евра. Од друга страна,

Имајќи во предвид дека заминувањето на сите овие

опортунитетни трошоци за државата, бидејќи идните

процената за здравствените работници бара далеку

луѓе подразбира и намалување на вкупната

даноци кои тие би ги плаќале се изгубени. Ова значи

подетални податоци и подлабока анализа со цел да се

потрошувачка и на агрегатната побарувачка, ова пак

данок на доход, придонеси за социјално осигурување,

пресметаат опортунитетите трошоци (на пр.

негативно влијае на обемот на производството и

данок на додадена вредност и акцизи како најголеми

специјалист лекар, медицинска сестра или возач на

услугите, а оттука и врз бруто додадената вредност и

извори на приходот во буџетот. Со користење на

брза помош).

БДП, и го дава индиректниот ефект на миграциските

достапните податоци за бројот на работници, вкупната

текови врз економската активност.

лична потрошувачка, буџетските приходи и нивната
поврзаност, оваа вредност се проценува на 69,9
милиони евра.
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Директни ефекти

Ефекти на миграцијата врз
економската активност по лице (€)

€11.792
Индиректни ефекти

€3.060

Извор: Автори
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€15.848

Индуцирани ефекти

€997
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3.3

Економските придобивки од
миграцијата на населението

Проценката на ефектот од циклусот на миграција зависи од перспективата. Од

Најважната директна корист од миграциските текови се дознаките од странство.

индивидуална гледна точка, миграцијата има позитивен економски ефект, бидејќи

Дознаките се пари што ги пренесуваат иселениците на нивните блиски, а кои

иселувањето е „за подобро“ и се остварува со таа цел. Од општа гледна точка,

останале во матичната земја. Нивниот приход честопати го подобрува квалитетот на

миграциските процеси се исто така позитивни, бидејќи помагаат при правилната

животот на примателот, а истовремено значително влијае врз БДП на земја како што

распределба на човечкиот капитал. Со тоа, растат општото богатство и ефикасност,

е Северна Македонија. Учеството на дознаките од странство во БДП на Северна

придонесувајќи кон глобален раст. Голем број автори го споредуваат овој процес со

Македонија во 2018 година изнесувало околу 2% или околу 200 милиони евра. Овие

процесот на непрекинат проток на стоки и услуги, потенцирајќи ги нивните

податоци се засноваат на административни извори, од банкарските трансфери

позитивни ефекти врз глобалната економија. Од друга страна пак, од локално и

евиденциите на т.н. шалтери за брз трансфер на пари, така што би можеле да

национално гледиште, иселувањето на квалификувани и високо квалификувани лица

претпоставиме дека оваа сума е многу повисока на годишно ниво ако се вклучат и

претставува загуба за заедницата.

неформалните трансфери. Според ММФ, овој дел од дознаките од странство се крие
во ставката „нето готовинска размена“ во билансот на плаќања и претставува околу

Сепак, како што веќе беше кажано, овие процеси имаат нејасни влијанија врз

4% од БДП. 8 Оттука, реалниот вкупен удел на дознаките од странство во БДП може да

националната економија. Се обидовме да ги измериме негативните економски

достигне до 6%, рангирајќи ја Северна Македонија високо меѓу првите земји според

ефекти преку образованието на лицата кои се иселуваат, како и опортунитетите

овој параметар. Општо кажано, ако покрај дознаките се земат во предвид и другите

трошоци како изгубена идна добивка и да го измериме ефектот врз БДП. Сепак,

извори, како што се странските пензии, платите, каматите или профитот на

придобивките од овие процеси не можат да бидат игнорирани, иако повеќето

македонските жители од странство, износот се зголемува на 721,3 милиони евра.

демографи и социолози ги сметаат како несакани ефекти.

Како споредба, нето приходот од странските директни инвестиции во Северна
Македонија во 2018 година бил околу 621,9 милиони евра. Истражувањата
покажуваат дека повеќето од дознаките завршуваат како потрошувачка (67%), додека
само 1% е наменет за инвестиции. Околу 10% одат во заштеди, а 16% за набавки на
недвижнини.
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Структура на дознаки од странство по земја на потекло (%)

Цел на дознаките од странство (%)

Германија

18,8

Потрошувачка

67,0

САД

15,3

Инвестиции во сопственост

16,0

Tурција

12,4

Професионални инвестиции

1,0

Италија

10,8

Заштеда

10,0

Швајцарија

9,9

Плаќање на долг

5,0

Австралија

8,6

Заеми

1,0

Србија

6,1

Други

18,1

Извор: Светска банка
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Наведените суми се важни и на макроекономско ниво.

Исто така, структурата на нивната потрошувачка

Многу компании од овој сектор, соочени со потребата

Тие директно придонесуваат кон намалувањето на

недвосмислено покажува дека овие средства не можат

од намалување на деловните трошоци, трошоците за

дефицитот на тековната сметка. Според трошочниот

да се гледаат како генератор на идни придобивки и

изнајмување канцелариски простор и други трошоци, ги

метод на пресметка на БДП, вкупниот приход од

развој. Ова ќе бара инвестициската компонента

пренесоа своите бизниси во земјите во развој. Се

странство претставува околу 8,8% од личната

значително да се зголеми. Фактори кои би можеле да

покажа дека мигрантите во овие компании се

потрошувачка на населението во 2018 година, што

помогнат би биле оние кои генерално позитивно влијаат

најдобрата препорака и главната алка за нив. Така, многу

покажува негово значително влијание врз БДП, бидејќи

на инвестициската клима: подобрување на економското

од нив видоа можност да ги задржат своите работни

личната потрошувачка е доминантна компонента во

опкружување, макроекономската и политичката

места во странските компании и да се вратат во

БДП.

стабилност, компаративните предности, унапредување

матичната земја, додека дел од нив беа унапредени во

на конкурентноста и друго. Освен тоа, потребно е да се

партнери и со-инвеститори во овој процес. Филијали на

Износот на средствата добиени од странство доведува

донесат и спроведат мерки што би ја таргетирале

многу компании од Германија, САД и Канада кои работат

до заклучок дека овие средства играат важна улога во

македонската дијаспора за да инвестира во матичната

во информатичката технологија, логистиката и грижата

националната економија на Северна Македонија. Сепак,

земја.

за клиентите, дошле поради овие процеси. Имајќи ја
предвид големината на економијата на Северна

не треба да ги занемаруваме сè почестите
предупредувачки знаци дека овој извор на

За време и непосредно по светската економска криза, во

Македонија од една страна и големината на нејзината

финансирање ќе започне да се намалува како резултат

2009 година државите од регионот, вклучувајќи ја и

дијаспора од друга страна, можеме да заклучиме дека

на промена на формите на миграција, каде во моментот

Северна Македонија, беа сведоци на голем број

јасно дефинирана национална стратегија, поддржана со

преовладува преселбата на цели семејства, како и

трансфери на цели бизниси од странство. Ова најмногу

адекватни акциски планови на локалната

поради генерациската промена кај населението кое

се однесуваше на услугите и на најмобилниот и лесно

администрација, со силна соработка со здруженијата на

мигрира.

пренослив дел - информатичката технологија и

дијаспората и невладиниот сектор, може да обезбеди

комуникациите.

видливи макроекономски резултати за многу кратко
време.
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Оваа анализа беше спроведена од Институтот за
развој и иновации - (ИРИ) и подготвена од г. Раде
Цириќ, г. Томислав Деспиќ и г. Ненад Јевтовиќ.
Мисијата на ИРИ е да го охрабри развојот на
Република Србија преку раст заснован на знаење,
иновации и претприемништво, со цел да се
зголеми квалитетот и квантитетот на работната
сила.
Визијата за ИРИ е да стане неопходен партнер за
економските субјекти и институции за
постигнување економски развој на Република
Србија и е заснована на знаење, иновации и
претприемништво.
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